Bytom: Dostawa energii elektrycznej .
Numer ogłoszenia: 115222 - 2009; data zamieszczenia: 21.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bytom Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom, woj.
śląskie, tel. 0-32 2812770, 2816034, faks 0-32 2812770.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna gminy ..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej ..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu 41 - 902 ul.
Parkowa 1 , obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania , dystrybucji oraz
sprzedaży energii elektrycznej oraz sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z
dnia.10.04.1997r Prawo Energetyczne (tj. Dz.U.2006 nr 89 poz.625 z późn.zm.) zgodnie z wykazem,Wykaz
budynków , obiektów do których będą realizowane dostawy : - Pływalnia Kryta Bytom ul. Parkowa 1 (I) Pływalnia Kryta Bytom ul. Parkowa 1 (II) - Pływalnia Odkryta Bytom ul. Wrocławska - Lodowisko Sztuczne
Bytom ul. Pułaskiego 71 - Stadion Sportowy Bytom ul. Olimpijska (I) - Stadion Sportowy Bytom ul. Olimpijska
(II) - Stadion Sportowy Bytom ul. Modrzewskiego 3 - Hala Sportowa Bytom ul. Kosynierów - Zespół Boisk
Sportowych Torkacik Bytom ul. Tarnogórska który stanowi załącznik do specyfikacji..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 65.30.00.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wadium nie wymagane .
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.), tj:. a) posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek osiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2.W szczególności Wykonawca
winien posiadać aktualną na dzień składania ofert koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną stosownie do wymogów ustawy Prawo energetyczne. Zamawiający
oceni spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów
załączonych do oferty wg formuły spełnia - nie spełnia.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie potwierdzające, że
wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1,2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. oświadczenie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt.4 ustawy
Prawo zamówień publicznych

3. aktualny -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert -odpis z
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej 4.
koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub
licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym oraz - jeżeli
dotyczy (tj. jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie wykorzystywał osoby zdolne do
wykonania zamówienia i lub potencjał techniczny innych podmiotów) 5. pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.osir.bytom.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Sportu i Rekreacji 41
- 902 Bytom ul. Parkowa 1 Dział Techniczny.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2009
godzina 09:00, miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji 41 - 902 Bytom ul. Parkowa 1 Dział Techniczny.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Przewodniczący Komisji Przetargowej
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